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Kære medlemmer
I dette nyhedsbrev kan I læse mere om:
•
•
•
•

Skydning i vintersæsonen
Betaling af kontingent
Renovering af klublokaler
Nyt administrationsprogram

Skydning i efterårssæsonen
Så er vi igen rykket indendørs og skyder på banerne på Lynghoved, Skanderborgvej 86, 8680 Ry.
Vi skyder hver mandag fra kl. 19.00 – 21.00. Banerne er fortrinsvis reserveret børneskytter den
første halve time, dog kan der skydes cal .22 pistol på bane 4-5-6. Grovpistol må først skydes fra kl.
20.00 eller når børneskytterne er færdige på banerne.
Onsdage skyder vi senior skydning for erfarne skytter fra kl. 19.00-20.00. Da der ikke er
banekommandør på skydebanen denne dag er der kun åbent for voksne, kun for medlemmer og
kun for skytter, der er vant til selv at håndtere sit våben.
Alle skytter skal være mødt senest kl. 19.15, hvor yderdøren låses.
Mht. Aktiviteter i vinterhalvåret, så regner vi med at deltage i vinterturneringen for pistolskytter,
at afholde klubmesterskab og juleskydning. Mere information sendes ud senere.

Betaling af kontingent
Vi starter ny skydesæson fra 1 September. Derfor skal du nu have fornyet dit medlemskab. Vi har
samme lave kontingent i den kommende sæson, som vi havde i forrige sæson:
Kontingent voksne: kr 450,00
Kontingent børn: kr. 275,00
Du betaler dit kontingent ved skydeaften om mandagen. Der kan betales kontant eller med
mobilepay. Med den nye skærpede lovgivning omkring våben, så kan du ikke få lov at skyde videre
uden at være medlem af foreningen – så derfor er det vigtigt at få fornyet hurtigst muligt.
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Renovering af klublokaler:
Som vi tidligere har informeret om, så skal vi have renoveret vores opholdslokale på Lynghoved.
Derfor roder vi lidt for tiden, da vi har ryddet lokalet, så håndværkerne kan komme til.
Vi regner med, at maleren går i gang allerede i den kommende uge og gulvmanden lægger nyt gulv
i starten af Oktober.
Så vi håber, at I vil bære over med os indtil en gang midt i Oktober måned. Vi er sikre på, at det
nok skal blive godt, når det er færdigt.
Vi har været så heldige at få en bevilling fra Skanderborg Kommune til dækning af en del af
udgiften og derudover har vi pt. en ansøgning til behandling i Skydebaneforeningen i Danmark om
også at give et tilskud til renoveringen. Denne ansøgning venter vi svar på i løbet af de kommende
uger.

Nyt administrations program
Vi har købt et nyt medlems- og forenings software, der er udviklet specielt til skytteforeninger. Det
kommer vi til at indkøre de næste uger.
Systemet kan, ud over at holde styr på medlemmer og økonomi, også styre den log vi fører over
udlevering af foreningsvåben. Vi håber derfor i løbet af nogle få uger at kunne afløse de lister vi
fører på skydebanen af et nyt og smartere system.
Vi glæder os til at se dig på skydebanen – og tag bare naboen og vennerne med. Vi kan sagtens
være flere J
Hilsen
Bestyrelsen

Husk at give vores facebookside et ”like” så du kan blive opdateret med seneste nyt.
https://www.facebook.com/Ry-Emborg-Skytteforening-1560855684129859/

